Na podlagi Statuta Sindikata laboratorijske medicine Slovenije (v nadaljevanju: sindikat) je
republiški odbor sindikata na svoji izredni dopisni seji dne 01.08.2022 sprejel

PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNIH POMOČEH

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način oblikovanja fonda za solidarnostne pomoči članicam in
članom (v nadaljevanju: člani) sindikata ter primere upravičenosti in postopek njihovega
dodeljevanja.
2. člen
S solidarnostnimi pomočmi sindikat finančno pomaga članom sindikata v primerih, določenih
s tem pravilnikom. V ta namen se pri sindikatu oblikuje fond za solidarnostne pomoči, za
katerega se praviloma nameni 10% letne članarine preteklega leta. Višino fonda določi
republiški odbor sindikata na začetku vsakega koledarskega leta.
3. člen
Pravico do solidarnostne pomoči ima član, ki je ob nastopu primera včlanjen v sindikat vsaj 6
mesecev.
Član je do solidarnostne pomoči upravičen največ enkrat v koledarskem letu.
4. člen
Višina solidarnostne pomoči ne sme presegati vrednosti 1. plačnega razreda po plačni lestvici,
določeni z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, v primeru 1. in 2. alineje prvega
odstavka 5. člena tega pravilnika pa tudi ne sme presegati višine izpada dohodka oz. škode, ki
ju je član utrpel zaradi nižjega nadomestila plače oz. nesreče ali drugega podobnega dogodka.
O izplačilu in višini solidarnostne pomoči, ki se izplača članu, odloči republiški odbor sindikata
na podlagi tega pravilnika in upoštevaje vse relevantne okoliščine konkretnega primera.
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II. PRIMERI UPRAVIČENOSTI DO SOLIDARNOSTNE POMOČI
5. člen
Član je do solidarnostne pomoči upravičen:
- v primeru odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, če se delavec vrne na delo
po več kot 9 mesecih od začetka odsotnosti,
- če naravna nesreča ali drug podoben dogodek prizadene bivališče delavca,
- v primeru smrti članovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, starša ali otroka, če so s
članom živeli v skupnem gospodinjstvu,
Solidarnostna pomoč pa se mu v teh primerih dodeli pod pogojem, da član odda vlogo na način,
ki ga določa 6. člen tega pravilnika, ter na dan upravičenosti ni uvrščen v plačni razred, višji od
33. plačnega razreda (skupaj z doseženimi napredovanji).
V primeru smrti člana se na njegov osebni račun nakaže solidarnostna pomoč, ne da bi bilo za
to potrebno podati vlogo po 6. členu tega pravilnika. Sindikalni zaupnik v takšnem primeru
obvesti republiški odbor, ta pa odloči ob smiselni uporabi postopkovnih določb tega pravilnika.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SOLIDARNOSTNE POMOČI
6. člen
Vlogo za dodelitev solidarnostne pomoči član posreduje pisno ali po elektronski pošti na
sindikat. V vlogi mora član navesti vsa relevantna dejstva in priložiti dokaze, s katerimi se lahko
ta dejstva ugotavljajo, ter navesti številko osebnega računa in kontakt, na katerem je dosegljiv
v primeru, če bo potrebno vlogo dopolniti.
Prejeto vlogo pregleda predsednik sindikata oz. oseba po njegovem pooblastilu in v primeru
nepopolnosti pozove člana, da vlogo v primernem roku dopolni.
Predsednik sindikata vse prejete vloge za dodelitev solidarnostne pomoči predstavi na naslednji
seji republiškega odbora sindikata, tudi če je prejeta vloga nepopolna in je predsednik pozval
člana na dopolnitev, član pa vloge v primernem roku skladno s prejšnjim odstavkom tega člena
ni dopolnil.
Republiški odbor o prejeti vlogi za dodelitev solidarnostne pomoči odloči praviloma v 30 dneh
od prejema popolne vloge.
7. člen
Vlogo mora član vložiti v roku 30 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil vlogo
zmožen vložiti. Po privolitvi oz. pooblastilu lahko vlogo v imenu člana odda tudi druga oseba
oz. sindikalni zaupnik.
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8. člen
O vlogi za dodelitev solidarnostne pomoči odloči republiški odbor sindikata s sklepom.
Sklep se vroči članu priporočeno po pošti, lahko pa tudi po elektronski pošti, če se član s tem
strinja.
9. člen
Zoper izdani in prejeti sklep lahko član v 15 dneh od prejema vloži ugovor, ki ga naslovi na
republiški odbor sindikata pisno ali po elektronski pošti.
Republiški odbor o ugovoru odloči v roku 30 dni od prejema ugovora s sklepom, ki je dokončen.
Sklep se vroči članu priporočeno po pošti, lahko pa tudi po elektronski pošti, če se član s tem
strinja.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu na republiškem odboru sindikata.

Ljubljana, 01.08.2022
SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Mojca Završnik
predsednica
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